MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Des del COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA PER LA PARITAT, avui, 8 de març de 2016,
com cada any, commemorem aquelles noies que van morir cremades en una fàbrica i tantes
altres que també han estat sacrificades per defensar els seus drets de dones treballadores.
Aquest record ens porta a preguntar-nos quantes dones continuen “morint” a Catalunya...


cremades per dins per no tenir prou diners per alimentar els seus fills... Pertanyen a
famílies que estan tots a l'atur.



cremades en el món laboral d’avui perquè normalment són les dones les més
vulnerables... Per falta d’accés a llocs de decisió; per dificultats de conciliar la vida
laboral i familiar, etc.



cremades perquè venien buscant feina i han caigut en mans d'una màfia que les
obliga a prostituir-se... Si s’hi neguen, les maltracten i fan que prenguin substàncies
que les deixen estabornides.



cremades per la situació política que vivim... En lloc de trobar comprensió i mitjans
per expressar la voluntat del poble, sols trobem gent que posa pals a les rodes.



cremades per la discriminació existent a l’Església catòlica... Desitgem que dins
l’Església sigui realitat la proclamació que Jesús ens va ensenyar: una relació
gratuïta d’amistat amb Déu i entre nosaltres.

I si eixamplem la nostra mirada més enllà del nostre país, també ens cal preguntar-nos
quantes dones continuen “morint”...


ofegades al mar o angoixades esperant que els obrin les fronteres fugint de les
bombes o que les expulsin de les tendes on malviuen, com ara a Calais.

Davant de tot això, ¿què podem fer nosaltres des del COL·LECTIU DE DONES EN
L’ESGLÉSIA PER LA PARITAT per intentar conscienciar-nos d’aquest dolor i donar-hi
resposta?
¿On buscarem forces per, a més de fer tot el que estigui al nostre abast, seguir caminant i
no sentir vergonya de ser contemporànies dels que provoquen o consenten aquestes
situacions tan injustes? La nostra fe és feble?
Jesús deia:
"Jo sóc el camí, la veritat i la vida.”
"Demaneu, i us donaran."
Seguint, doncs, les seves paraules, ens cal fer tot el que estigui al nostre abast; no hem
d’escatimar cap esforç per aconseguir una vertadera igualtat. Dones i homes hem de gaudir
d’una mateixa llibertat i responsabilitat.
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